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Krigsmager Jacob Hedegaard Pedersen Hent PDF Forlaget skriver: Asp, Kragdish og Wilhelmina bliver på
hver deres måde hvirvlet ind i den verdensomstyrtende og altfortærende krig, der skyller ind over verden.
Deres skæbner forandres og forsegles, mens forskellige krigsmagere forsøger at etablere deres egen nye

verdensorden.  

Alkoholiserede og gældsatte Asp hutler sig igennem tilværelsen. Nok drømmer han om et bedre liv for sig
selv og sin familie, men hans indre og ydre dæmoner driver ham til stadighed ud på tilværelsens rand.  

Den unge, sværmeriske Kragdish ønsker at skabe sig et ry og omdømme, så han kan vinde den skønne
Luzindjas hjerte. Han slår følge med en gruppe kampvante krigere, der på hver deres måde søger at forme

ham og umærkeligt fører ham længere og længere bort fra sin elskede.  

Idealistiske Wilhelmina må se sit land besat og sin regering overgive sig uden kamp, da fjendtlige tropper
trænger ind over grænsen. Selvom der prædikes samarbejde og velvilje overfor besættelsesmagten af

magthaverne, brænder følelsen af uretfærdighed i hende og hendes frænder, der langsomt ægger dem til
modstandskamp og sabotage.  

Krigen udspiller sig i en anden verden, men krigshandlingerne er inspireret af virkelighedens hændelser.
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